
CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião Extraordinária

Ano 2018

Data: 24 de outubro de 2018

Horário: Início 17 h e 40 minutos

Local: Procuradoria Geral do Município

Conselheiros presentes:

Luiz Tubenchlak Filho - Presidente do CONGES;

Claudia Tarouquella da Silva Brandão – Presidente da FUNASG;

Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira, matrícula 16.521;

Herta da Silva Mendonça, matrícula 14.984;

Roseli de Paula Santos, matrícula 17.711;

Maria da Glória Lessa da Silva e Silva, matrícula 7.849; 

O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Luiz Tubenchlak Filho, inicia a sessão com a
leitura da ata da reunião ordinária datada de 04 de outubro de 2018, tendo sido aprovada por
unanimidade,  deixando  a  palavra  aberta,  na  oportunidade  a  Presidente  da  FUNASG,
Senhora Claudia Tarouquella da Silva Brandão, questiona quanto à definição da publicidade
do Decreto do Departamento de Saúde Ocupacional, tendo em vista que há processos de
perícias médicas pendentes desde o mês de agosto, sem envio de resultado à FUNASG e
havendo  cobrança  por  parte  dos  servidores  requerentes.  Informa  que  foi  recebido
questionamento do Tribunal de Contas do Estado quanto às contribuições previdenciárias de
servidores da FUNASG, sendo sanado através do ofício nº166/2018. Na oportunidade, relata
que o CONFIS oficiou esta Presidência questionando sobre o mesmo assunto, tendo sido
respondido  com  a  justificativa  apresentada  ao  Controle  Interno.  Informa  que  todas  as
contribuições  devidas  foram  feitas  e  o  questionamento  se  referiu  a  uma  falha  no
preenchimento  das  planilhas  correspondentes.  Traz  ao  conselho  o  procedimento
administrativo nº 572/2018, que trata do pagamento de direitos trabalhistas dos servidores
exonerados  do quadro desta Fundação  nos últimos cinco anos,  sendo esta  proposta de
pagamento feita pela presidência, aprovada  em unanimidade por este conselho, nos termos
do parecer nº 58/EGS/2018 constante do processo administrativo acima citado. Informa que
houve a nomeação dos fiscais  dos contratos vigentes,  oportunidade em que o CONGES
considerou a nomeação da advogada, ainda que não exista impedimento legal, pode vir a
ocorrer,  no  futuro,  conflito  de  interesses,  caso  seja  necessário  ajuizamento  de  ação.
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Considerando a orientação do Presidente do Conselho, esta Presidente solicitou ao jurídico o
ajuizamento de ação no caso da ENEL, que trata de cobranças feitas por estimativa, sendo
informada pela Assessoria Jurídica que irá adotar as providências cabíveis, Ainda sobre este
tema, a Presidente informa que a cobrança de energia elétrica referente ao mês de outubro
foi faturada com valor de consumo acima de 53% do cobrado no mês anterior, o que causou
estranheza, tendo a mesma solicitada contestação da citada fatura. Quanto ao processo de
enquadramento de servidores da Fundação, esta Presidente oficiou o gabinete do Prefeito,
solicitando a publicidade de Decreto favorável à atuação da Comissão de enquadramento da
Administração direta, sendo aguardada a resposta, que será acompanhada pela conselheira
Roseli, que dará o retorno a este CONGES. Com relação à mudança da sede da FUNASG, a
Sra. Claudia informa que vistoriou o imóvel em 05/10 conforme agendamento,  estando o
local sem condições de habitação, desta forma o engenheiro Sr. Otávio preparou relatório
com as adequações  necessárias,  incluindo  FUNASG e Secretaria  Municipal  de Saúde e
ambas aguardam agendamento para realização de nova vistoria.  Em continuidade, a Sra.
Claudia reafirma sua preocupação com a ausência do sistema de gestão de software, visto a
adesão  ao  programa  E-Cidade.  Por  fim,  solicita  orientações  quanto  a  aplicabilidade  do
reajuste de 7,093% a partir de 01 de novembro, no sentido de receber orientação quanto à
extensão aos servidores da FUNASG sendo respondido pelo Presidente do CONGES que
este reajuste aplica-se a todos os servidores da administração direta e indireta, restando
apenas aguardar a aprovação da Câmara Municipal. 

Em seguida, fica deliberada a realização da reunião ordinária para o dia 07 de
novembro de 2018, às 17 h. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONGES encerrou
a reunião às 19h:30min, da qual eu, Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira, representante
dos  servidores  efetivos,  lavrei  a  presente  ata,  que  será  assinada  pelos  Conselheiros
presentes.

Luiz Tubenchlak Filho

Procurador do Município

Presidente do CONGES
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